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Marie van Diepen, geboren
17-11-1908, overleden 25 -7-2004.

Pieter van Diepen werd
geboren op 29 oktober
1842 als tweede zoon
van Cornelis (Cees) van
Diepen en Adriana
Huiberts. Zij woonden
aan de Noorddijk,
gemeente Ursem. De
Noorddijk was toen nog
een klein doodlopend
weggetje. Omdat er in
Ursem toen nog geen
katholieke kerk was,
werd Pieter gedoopt in
de katholieke kerk van

De Goorn. De dopeling
werd in een schuitje naar de kerk gebracht.Vermoedelijk na de dood van pieters opoe, Antje zoet, in
1848, verhuisde het gezin van Cees van Diepen naar
Obdam naar een boerderij die ook familiebezit was.
Deze stond aan de Dorpsstraat 52even voor de
hervormde kerk in Obdam, nabij de Braken. De
boerderij is verbrand. De
familie Carper heeft er later
een nieuw huis gebouwd.
Op 30 maart 1856 stierf
moeder Adriana in het
kraambed. Ook de baby
overleefde niet en moeder en
kind werden gezamenlijk
begraven. Vader Cees bleef
met zes jonge kinderen achter.
Pieter was toen tien jaar oud.
Vierjaarlaterhertrouwde
Cees van Diepen, hij was toen
45 jaar oud, met zijn huishoud-

ster Jansje van Duin. Jansje is dan 27. Voor de nog
jonge kinderen van Cees was dat niet gemakkelijk.
`Het was wat moois, hoor', zei Pieter tegen ons. `Eerst

was 't de moid en toen moesten we zomaar moeder
zeggen.' Maar Jansje was een `best mens' en Pieter
hield later evenveel van haar als van zijn eigen
moeder.
De jongelingsjaren

Het was hard werken op de boerderij, maar er was
ook tijd voor vertier. Tijdens een strenge winter
kroste Pieter met drie vrienden over het ijs naar
Purmerend toen het daar marktdag was. Na de markt
bekeken te hebben staken de mannen op en namen
enkele borrels. Die lustten ze. Op de terugweg werd
een van de vrienden echter halverwege de Beemster
ziek en beroerd, hij kon echt niet verder. Goede raad
was duur, hoe kregen ze hem thuis? Toevallig troffen
ze achter een boerderij een oude varkenszeunis
(langwerpige voerbak): de zieke vriend werd erin
gelegd en zo trokken ze hem over het ijs naar obdam.

Tekening van de voormalige boerderij
van Van Diepen in Obdam.
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Hooitijd

De familie Van Diepen woonde in een
vaarpolder. In de hooitijd werd al het
hooi per praam door de sloten naar de
boerderij gebracht. Een werk dat vele
handen eiste. Vandaar dat opa altijd
zei:`Met St. Jan vangt het werk an'. Maar
met St. Jan (24juni) was het ook kermis
in café De Swan in Heerhugowaard.
Daar gingen de jongelui uit obdam
natuurlijk ook heen. Maar ze moesten
er wel heen lopen. En terug-.
Op vrijersvoeten
Op een goede dag zei moeder \.an
Diepen tegen Pieter: .Piet, je moet eens
uitkijken,. hoor.. Daarmee bedoelde ze:
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'Kijk eens uit naar een meisje' Nou, er kwam een
meisje. Het was toentertijd de gewoonte dat een
boerenzoon een boerendochter trouwde. Nou
behoorde de familie Van Diepen wel tot de dorpselite. En er werd wel degelijk naar gekeken of het
meisje een gouden oorijzer droeg in haar west-Friese
kap. Wie wat minder was, droeg een zilveren ijzer.
Erbehoordenooknogverschillendesierspeldenbij,
al of niet met dure steentjes bezet, al naar gelang de
stand van de ouders. En of daarnaar gekeken werd!
Een gegoede boerenzoon keek een meisje met een
zilveren oorijzer
niet aan.
Piet keek echter
goed uit en vond

zuivelproducten. Pieter en Grietje boerden voorspoedi8.

Hun voorspoedige bestaan werd echter eenmaal 's
nachts verstoord: een inbreker slaagde erin via de
aanbouw aan de oude schuur naar binnen te komen.
Wat hij niet verwacht had, was dat daar het roomvat
stond: hij stapte er pardoes in. Toch nam hij nog wat
kleren mee die er lagen. Zijn spoor was tot aan de
weg gemakkelijk te volgen, maar daarna niet meer.
De naam van de inbreker is dan ook onbekend
gebleven.

zijn meisje: ze

heette Margaretha
Bijman, woonde in
Wognum en was de
dochter van Corne`""'"'i

lis Bijman en

Engeltje Langedijk.

In de verkeringstijd
ontmoetten Pieter
en Margaretha
elkaar eens in de
veertien dagen, en
E-er}gouden oorí/.zermef foebehoren.

in de vastentijd voor

Pasen zagen ze
elkaar helemaal niet. Als Pieter te vrijen ging, deed
hij dat te paard. Eens werd hij op een donkere weg,
van straatverlichting was nog geen sprake, aangehouden door enkele ongure lieden. `Ik gaf mijn paard
de sporen, het maakte een grote sprong, en mijn
belagers deinsden van schrik achteruit.'
Naar Zwaagdijk
De verkering tussen piet en Grietje verliep voorspoedig en er werd aan trouwen gedacht. Op Zwaagdijk
werd een boerderij gekocht die behoorde aan Jaap
Leek en zijn zoon Pieter. (Die Piet is 92 jaar oud
geworden, een gezonde vent, `Hij had nooit van
meester (dokter) kruien gebruikt'.) Pieter en Grietje
trouwden op 3 mei 1866. Het bruidje had tijdens de
bruidsdagen witte kousen aan. Ze had een prachtige
West-Friese kap met gouden ijzer en juwelenspelden. Hun eerste kind werd geboren op 27 september
1867. Het verdronk echterjammerlijk toen het drie
jaar oud was. Jan, mijn vader, werd geboren op l juni
1869, een ziekelijkjochie. Maar toch werd hij sljaar
oud. In totaal werden er acht kinderen geboren.
Er was op de boerderij, waar ook kaas gemaakt werd,
natuurlijk altijd veel te doen. Moeder Grietje sjouwde wat af, al werd ze wel bijgestaan door een dienstbode. Gelukkig was er in die tijd, het was tijdens de
Frans-Duitseoorlogvan1870/1871,veelvraagnaar
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Vroeger stond er op de plaats waar nu de onderwijzerswoning voor
de basisschool staat, een oude boerderij. Deze werd vanaf 3-5-1866
bewoond door Pieter van Diepen. ln 1878 is de oude boerderij

gesloopt en is er een nieuwe naast gebouwd. Dit is de boerderij nu
Zwaagdijk 419. Hierin heeft de familie Van Diepen tot aan de jaren

vijftig van de vorige eeuw gewoond. Op de foto Jan van Diepen,
zoon van Pieter en de vader van Marie van Diepen.

Een nieuwe boerderij

ln 1878 werd het plan voor een al lang geplande
nieuwe boerderij gerealiseerd. Deze werd gebouwd
in het melkbon van de oude boerderij. Het begon
niet goed: het eerste vierkant werd afgekeurd: dus
kwam er een nieuw en indrukwekkend vierkant.
Omdat Grietje erg van mooi hield, kwamen er in de
voorkamer een marmeren schoorsteenmantel en
prachtige schuifdeuren voorzien van vergezichten in
matglas: je zag koeien, schapen en geiten, paarden en
een hond. Het houtwerk van de kamer was lichtbruin
geverfd, de zolder was donkerrood met zwart
gevlamd en ook de banden van de deuren waren
donkerrood. Voor dit werk was er speciaal een
schilder uit Hoorn gekomen. Een andere kamer was
wit en lila geschilderd. De wanden en de deuren
waren behangen. Dat behangen was ook op een
speciale manier gebeurd. Als je de deuren opendeed
verdweenhetbehangineengrotegleufofgootje,
waardoor het behang niet te lijden had. De koegang
was ook royaal breed, de koestallen waren van blauwbakken voorzien. En om huis heen was alles netjes
bestraat. Ik weet nog dat mijn zusters die straten op
zaterdag in de zomer allemaal met zand indweilden,
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dan kreegje prachtige krullen in het zand. Maar een
heel werk was `t, dat wel. De `dorsch' was ook royaal
breed, er konden drie wagens naast elkaar staan. Dan
was er een flinke kelder waarje in de zomer veel
profijt van had. Alles zal wel naar oma's hand geregeld zijn geweest, zoals in die tijd gebruikelijk was.

Dezelfde boerderij anno 2013, bewoond door Jeanne
Bakker-Schilder, Zwaagdijk 419.

Uitbreiding van de boerderij

Opa Pieter kocht in de loop derjaren nog flink wat
land erbij. In hetjaar van zijn overlijden,1922, waren
er twee boerderijen en 24 hectare land; 5 hectare
bouwland voor wit zaad (tarwe), haver, gerst en
rogge. Daarbij nog karwijzaad, blauwmaanzaad,
mosterd, erwten, bonen, bieten en aardappelen.
Alles moest met de hand gedaan worden. Ook het
grasmaaien en het hooien. Voor het maaien van het
gras kwamen mensen helpen uit het oosten van ons
land. Die hadden thuis maar een paar hectare land en
konden daar niet van leven. In de zomer werd dit dan
door de vrouwen gedaan. De mannen die bij ons
kwamen maaien, noemden we `poepen'. Op een dag
kwam een van de maaiers thuis en zei:'Ik heb vandaag toch zo mijn best gedaan, en toch bleef er maar
steeds iemand roepen `toepoep, toepoep' en ik
werkte al zo hard als ik kon. Maar het klonk maar
steeds `toepoep, toepoep'.' De man was er ontdaan
van! Maar achteraf bleek het een koekoek te zijn
geweest!

Om de boerderij was een grote boomgaard met
talrijke vruchtbomen, appelen, peren, pruimen. Er
was een hoge perenboom, fondsperen, die peren kon
je niet plukken, die moest je eraf schudden. We
hadden ook een hazelnotenboom, daar schraapten
we de noten vanaf met een schraper. En er waren
bessenstruiken met rode, zwarte en witte en kruisbessen. Al de hiervoor vereiste werkzaamheden
werden door of onder leiding van oma geregeld.
Binnenshuis streek oma de kleren met de mangelstok, van schapenvet maakte ze kaarsen, die ze

aanstak met een tondeldoos en een zwavelstokje.
Ook werd er vuur gerekend: tegen een gloeiend
stukje briket (geperste kolen) werd een doofflooltje
uit de doofpot gelegd, onder de as. Dan hadje 's
morgens een lekker vuurtje waarje enkel maar wat
droog hout op hoefde te leggen. In de oude boerderij
was de woonkamer naar de koegangkant open, zodat
je daar ook wat warmte vandaan kreeg. In de woonkamer was er dan een heel grote schoorsteenmantel
waaronder je hout of takken kon stoken. Toen de
kachel zijn intrede deed, werd er tussen woonkamer
en koegang een schot geplaatst.
Opa bediend
ln 1878 werd opa Pieter ernstig ziek. Hij liep een
ernstige longontsteking op en moest bediend worden. Nou hadden de kinderen wel eens gehoord: als
je bediend wordt, gaje gauw dood. En de dokter was
ook al pessimistisch. Er heerste dus een bedrukte
stemming in huize Van Diepen. Desondanks bleef
Pieter in leven. `Ik heb Petrus in de deuropening zien
staan, maar ik mocht nog niet binnenkomen'. Het
werk was ondertussen door de werkman voortgezet.
Maar hij had de koeien niet al te veel hooi gegeven,
waardoor ze net zo mager waren geworden als de
baas. Beide partijen herstelden echter voorspoedig
en er was weer blijdschap in huis.
Brand en een nieuwe boerderij
De oude boerderij werd door pieter van Diepen
slechts gebruikt om er wat vee te stallen en om er
hooi en stro te bergen. Het woongedeelte werd
verhuurd. In 1903 raakte dit gebouw onder verdachte omstandigheden in brand: de vrouw van de
huurder was te bakeren, het gereedschap van de
huurder stond in de sloot, de potten en pannen
dreven bij de stoep. De oude boerderij brandde
helemaal af en er moest nieuw gebouwd worden.
Maar deze boerderij werd heel wat minder dan die
waarop Pieter zelf woonde. Het was binnen alles zo
benauwd en klein. Ken je nagaan. Het was de dors,
dan kwam het voorus (voorhuis), dat was dan de
zogenaamde voorkamer, dan kwam de woonkamer.
En dan was daarnaast de koestal. Dat was het voorfront. Het maakte in 't geheel geen fikse indruk. Maar
later is alles verbouwd.
Ook deze boerderij was eigendom van Pieter van
Diepen. In 1903 is deze verbrand, en heeft Pieter van
Diepen op dezelfde plek een nieuwe boerderij gezet.
Maar volgens het schrijven van Marie van Diepen
lang niet zo rijk als de boerderij van l878. Vanaf l904
heeft hier zoon Jan van Diepen gewoond. In 1911
ruilde Jan van boerderij met zijn vader pieter die
toen hier kwam inwonen bij zijn dochter Antje, die in
1911 trouwde met Pieter Klaver. In 1923 is deze
boerderij ten slotte bij openbare verkoping verkocht.
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Financiële perikelen

Een van de broers van Pieter, die in Obdam woonde,
had zich in 1887 door de pastoor ertoe laten verleiden een boerderij aan te kopen. `Anders zou die in
handen van een niet-katholiek zijn gevallen!' Of ome
Jan zich door hoogmoed had laten verleiden, of dat
hij zijn best niet had gedaan en te vaak `de voordam
uitging', of dat het slechte tijden waren, dat is
allemaal niet meer bekend, maar het liep fataal af:
ome Jan ging failliet en hij sleepte heel wat familieleden mee in het faillissement: oom Jaap, oom Tamis.
Opa Pieter redde het gelukkig, mede dank zij de
goede zorgen van zijn vrouw. En de boodschappen
werden dan maar in Hoorn gedaan. Dat kostte wat
minder, al moest het ook lopend gedaan worden.
Overlijden oma en verhuizing opa
ln 1903 overleed Grietje van Diepen-Bijman. Zij was
voor haar man en het gezin altijd de rechterhand

geweest. Een groot verlies, wat zijn uitwerking niet
miste op Pieter van Diepen, met wie het langzamerhand toch wel wat minder ging. In 1907 ruilde hij
dan ook met zijn zoon Jan, vader van de schrijfster,
en ging met zijn dochter Antje in de kleine boerderij
wonen. Het land werd verdeeld: Antje, inmiddels
getrouwd met Piet Klaver uit De Weere, gebruikte s
ha en Jan van Diepen l6 ha. Beide partijen huurden
nog wat land bij, dat ging in die tijd vrij gemakkelijk.
Opa piet bleef in huis bij Antje en piet Klaver.

Boerderij Hoogeveen, Zwaagdijk 425
0ok deze boerderij was eigendom van Pieter van Diepen. In 1903 is

deze verbrand, en heeft Pieter van Diepen op dezelfde plek een
nieuwe boerderij gezet. Maar, zoals Marie van Diepen ook schrijft,
lang niet zo rijk als de boerderij van 1878. Vanaf 1904 heeft hier
zoon Jan van Diepen gewoond. In 1911 ruilde Jan van boerderij met

zijn vader Pieter die toen hier kwam inwonen bij zijn dochter Antje,
di.e in 1911 trouwde met Pieter Klaver. In 1923 is deze boerderij ten

slotte bij openbare verkoping verkocht.
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Opa weer bediend
Grote consternatie ontstond toen opa Pieter van de
zolder viel en op de stenen dorsvloer terechtkwam.
Met een scheur in zijn schedel werd hij opgenomen
in het ziekenhuis en voor zijn leven werd gevreesd.
Maar Pieter was een sterke kerel en herstelde, al kon
je op zijn kale schedel later het litteken van de scheur
nog goed zien.
Opa verhLiist ®pnieuw

Leed bleef pieter van Diepen niet bespaard: van zijn
acht kinderen had hij er al vijf naar het kerkhof
gebracht. In 1915, hij was toen 73, werd hij door zijn
schoonzoon het huis uitgezet en I"ram hij weer
inwonen bij zijn zoon Jan op de grote boerderij.
In dat gezin waren veel dochters. Opa was een goed
man. Maar bij al die jonge meisjes! Mijn kinderleven
veranderde er erg door. Het was net of ik zo maar
kind af was. Niks plezierig. Ik was een keer ziek en uit
mijn bed gestapt. Ik stond bij de tafel. `Moid, trekje
klere anje kont!', brulde opa. Dat viel bij mij wel in
verkeerde aarde. We waren bij opa niet zo erg in tel.
Maar wel konden we heerlijk met hem kaarten, al
vonden we dat hij dikwijls te veel waagde. `Waarom
doe je dat toch, opa,' vroegen we dan. `Nou, ik wou ok
wel es wat verdiene, zus!'

Opa vertelt
Van zijn grootouders had opa veel gehoord over de
Franse tijd. `Dat waren voor ons benarde tijden. Ons
land werd van 1795 tot lsl3 overheerst door de
Franse troepen. Handel en nijverheid kwamen
geheel stil te liggen. In de stad groeide het gras in de
straten. Koffie en thee werden niet meer gezet. De
pijp werd opzij gelegd. Op het platteland ging het
echter vrij goed: er moest iedere dag gegeten worden
en van buitenaf werd niets meer aangevoerd. Dus
kon de boer in de stad zijn spullen wel kwijt. Eens
ging opa's grootvader met een wagen kaas naar de
markt in Alkmaar. De kazen waren goed verkocht,
het geld was gebeurd. Daar hoorde hij dat er soldaten
in het dorp waren. Als je die heren tegenkwam, kon je
je geld inleveren. Grootvader stapte van de wagen,
verborg zijn knip aan de kant van de weg in de grond
en toen de volgende dag de kust vrij was, haalde hij
hem weer op.
Voor de katholieken in Obdam was Napoleon
voordelig: hun kerk was na de Reformatie in bezit
gekomen van de protestanten en ze hadden nog altijd
geen eigen kerkgebouw. Een klacht werd ingediend
bij Napoleon. Beslist werd dat als er in Obdam meer
katholieken waren dan hervormden, de kerk moest
worden teruggegeven. Zo kregen de katholieken hun
kerkterug.
Tijdens de Franse tijd werden verder een nieuw
belastingstelsel en het kadaster ingevoerd.
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Naar LÖurdes in 11883

Eropuit meë ®pa

De familie Van Diepen was zeer godsvruchtig. Opa

Op een dag mocht ik met opa mee te gast naar
Venhuizen, naar mijn oudste zus Sijtje, die getrouwd
was met Kees Koeman. Ik was een meisje van een
j aar of acht. Ik denk dat het vakantie was. We gingen
met het spoortje, een hele gebeurtenis, want anders
mocht je nooit wat. Het treintje stopte toen nog op
Zwaagdijk. Dus we waren dicht bij de halte. En in
Hoorn overstappen op de trein naar Enkhuizen, die
over Venhuizen ging. Prachtig vond ik het. Ik had een
witte jurk aan. De dag is goed verlopen, denk ik, en ik
had nogal vrij goed op mijn jurk gepast. 's Avonds
weer naar huis, met de trein, geweldig, hoor. In
Hoorn stapten we over in de trein naar Medemblik.
En op Zwaagdijk moesten we uitstappen. Laat die
trein nou maar een wippertje blijven stilstaan in
Zwaagdijk! Opa kon er nog net uitspringen, maar ik
niet en ik raakte mee naar Wognum. Een mooie boel.
Of ik daar liep te huilen, weet ik niet. Maar ik belandde bij de stationschef. `Nou', zei die man, `er komt
over de spoorlijn iemand aanlopen.' En toen die
iemand wat dichterbij gekomen was, zag ik dat het
opa was. Nou, wat was ik blij ! Samen zijn we toen
over de spoorlijn naar huis gewandeld. Maar dat
avontuur is me wel lang bijgebleven.
Later overkwam me op een zondag in de zomer het
volgende: ik was ongeveer tien jaar oud. We gingen
met paard en wagen naar de kerk in Zwaag. We
hadden rijtuig en paard van ome Piet Klaver. En opa
stuurde. Als je met paard en wagen naar de kerk
wilde, moestje over de Kromme Elleboog en het
Keern. Als je lopend over de Balkweit ging, was je er
bijna even snel. We reden op zwaag nog voor de
spoorlijn, daar schrok het paard ergens van: het beest
ging op zijn kont zitten, de tuigen braken, een
lemoenstok brak: we konden niet verder. Gelukkig
raakten we niet in de sloot, al was het op 't kantje af.
Hoe het verder afgelopen is, herinner ik me niet
meer. Maar wel dat ome Piet wat mopperig was:
'Jullie kenne niet sture!'

ging drie keer in de week over de Balkweit naar de
kerk in Zwaag. Dat was een goed half uur lopen. Er
liepen wel meer mensen over de Balkweit. Zo liep
opa wel eens op met Maartje Beemster, een oude
vrijster. Opa had eens nieuwe klompen aan, die hij
door de schilder zwart had laten verven.`Wat heb je
mooie klompen aan, Pieter', zegt Maartje. `Ja, ja', zei
opa, `ik ben nog te vrijen!'
In 1878 was er in Zwaag een Lourdeskapel gebouwd,
met een grot die een exacte kopie was van de grot in
Lourdes. In deze grot hingen veel ex-voto's van
gebedsverhoringen. Ook hing er een kastje waarin
geschonken kostbaarheden hingen, door mensen die
genezen waren. De kapel was een initiatief van
pastoor Masker, een vurig Mariavereerder. Het kastje
met kostbaarheden is enkele malen geplunderd.
Ook Pieter van Diepen hield veel van moeder Maria.
Als je zag met hoeveel overtuiging hij een rozenhoedje bad! Zondagsmiddags gingen we altijd naar
de vespers, waarbij ook het rozenhoedje werd
gebeden.
Van 17 tot 29 september 1883 maakte Grietje van
Diepen-Bijman een reis naar Lourdes. Met haar nog
zeventien anderen. In die tijd was dat een hele
onderneming. De pelgrimsreis staat als zeer zegenrijk te boek. Er werd toen gewerkt aan de spoorlijn
van Hoorn naar Zaandam, die op 1 mei 1884 officieel
werd geopend. Oma Van Diepen reisde waarschijnlijk nog met de trekschuit naar Zaandam. Vanaf daar
reed de trein al wel.
Zijn p!aats in de gemeenschäp Zwaag-Zwaagdijk
Pieter van Diepen is veertigjaar lid geweest van het
kerkbestuur van Zwaag. Een van zijn taken was de
verkoop van de opengevallen plaatsen in de kerk. De
plaatsen werden bij opbod verkocht. Dan was
het:'Eenmaal, andermaal!' en, als de biedingen niet
vlot genoeg kwamen: `Jullie bieden niet. Is er geen
geld meer?' En dan `Voor de derde maal ...en verkocht!'. In het voorjaar werden de kerkschapen
`verboelist'. Niet iedere boer paste even goed op de

kerkschapen. Soms waren ze zo mager dat Van
Diepen uitriep: 'Vort, met die hufters.' Dan kon hij
opspelen, hoor. Ook als raadslid van de gemeente
diende Van Diepen meer dan veertigjaar. En opa was
wat groots toen hij bij zijn jubileum een prachtige
leunstoel kreeg aangeboden. Bij afwezigheid van de
burgemeester trad Van Diepen op als loco en moest
hij veel stukken ondertekenen. Opa kon piekfijn zijn
handtekening zetten, het was een zeer fraaie handtekening, daar zou je jaloers op worden. Tijdens de
raadsvergaderingen werd er altijd een glaasje madeira geschonken. En opa hield wel van een borreltje,
maar altijd met mate.

Opa'sverjaardagwerdaltijdmetveelvreugde
gevierd. Al opa's kinderen kwamen dan op het feest.
Voor ons meiden was het dan een drukke dag.
Inmiddels was hij 79 jaar oud. En geleidelijk ging het
toch wat minder met hem. In september 1922 ging
hij toch nog naar de harddraverij in Hoorn, een
evenement dat hij nooit oversloeg. Dit keer was het
hem niet erg bevallen. De dokter constateerde een
leverkwaal. `Oude mensen gaan aan die kwaal dood,'
zei de dokter tegen vader. En zo gebeurde het ook,
het werd een langzaam verval van krachten. Opa
nam geen voedsel meer tot zich. Zijn broers kwamen
nog bij hem op bezoek, maar dat was voor het laatst.
Nadat hij was voorzien van de laatste sacramenten
overleed Pieter van Diepen rustig op 14 oktober
1922.
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